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Описание на проекта
Предоставяне на заем в размер на 4,1 млн. евро на „Водоснабдяване и
канализация“ ЕООД Смолян („Дружеството“) — държавно предприятие за
водоснабдяване и канализация със седалище в гр. Смолян, България. Заемът ще
бъде финансиран със средства от ЕБВР, Европейските структурни и
инвестиционни фондове („ЕСИФ“) и националния бюджет на Република България
(към средствата от последните два източника в текста по-долу се реферира като
„участие на ЕСИФ“). Средствата от ЕСИФ ще се използват под формата на
възмездни финансови инструменти.
Заемът, заедно с безвъзмездни средства за инвестиции от Оперативна програма
„Околна среда 2014–2020 г.“, ще бъде използван за изграждане на нови и за
рехабилитацията на съществуващи съоръжения за водоснабдяване и отвеждане
на отпадъчни води („Проектът“).
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Цели на проекта
Основните цели на Проекта са (а) подпомагане на Дружеството за постигане на
пълно съответствие с европейската Директива за пречистване на градски
отпадъчни води във всички агломерации с население над 10,000 жители,
обслужвани от Дружеството и (б) повишаване на ефективността на
водоснабдителните услуги, намаляване на дела на неприходната вода, и
изпълнение на изискванията на европейската Директива за питейната вода.

Въздействие върху развитието на пазарната икономика
Добро.
Въздействието върху развитието на пазарната икономика произтича от
значителните екологични ползи от Проекта (намаляване на загубите на вода,
свързване на повече жители към централна система за канализация, пречистване
на отпадъчните води и привеждане на пречистването на отпадъчни води в
съответствие с директивите на ЕС); намаляването на зависимостта на
Дружеството от изцяло безвъзмездно финансиране на инвестициите, и от
укрепването на финансовото и икономическото състояние на Дружеството чрез
техническо сътрудничество (ТС).

Информация за клиента
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД СМОЛЯН, ГР. СМОЛЯН
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Смолян е регионално държавно
предприятие, което предоставя водоснабдителни и канализационни услуги на 10
общини (Баните, Девин, Борино, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем,
Смолян и Чепеларе) на територията на област Смолян в България.

Обща стойност на финансирането от ЕБВР
1 500 000,00 евро
Заемът ще е в размер на 4,1 млн. евро, в т.ч. 1,5 млн. евро, финансирани със
средства на ЕБВР („транш на ЕБВР“) и 2,6 млн. евро – участие на ЕСИФ („транш
на ЕСИФ“). Финансовите средства от ЕСИФ се управляват от ЕБВР въз основа на
оперативно споразумение между Банката и “Фонд мениджър на финансови
инструменти в България” (ФМФИБ), подписано през октомври 2018 г.
Двата заема ще имат еднакъв падеж, но различни профили на погасяване и
ценови условия. По-конкретно, траншът на ЕБВР ще бъде предоставен при
пазарни условия, докато траншът на ЕСИФ ще бъде предоставен при облекчени
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условия, които позволяват на Дружеството да обслужва заема. Обслужването на
инвестицията нямаше да е възможно при липсата на кредитиране при облекчени
условия.

Обща стойност на проекта
39 144 495,00 евро
Разходите по Проекта ще бъдат финансирани основно с безвъзмездни средства
за инвестиции от ЕС и съфинансирани със средствата от заема.

Резюме на екологичните и социалните аспекти
Проектът е поставен в категория „В“ (лат.) съгласно Екологичната и социална
политика на ЕБВР от 2014 г. Основните екологични и социални рискове и
въздействия са свързани основно със строителните работи и по-конкретно със
здравето и безопасността на работниците и гражданите по време на изкопните
дейности, с временни ограничения на достъпа, с повишени нива на шум, прах и
вибрации. Трайно преселване не се предвижда. Консултанти, финансирани от
средствата за ТС, ще извършат надлежна екологична и социална оценка на
Проекта, като идентифицираните рискове ще бъдат адресирани посредством
План за екологични и социални дейности по Проекта. Настоящият раздел ще
бъде актуализиран след извършването на надлежната екологична и социална
оценка на Проекта.

Техническо сътрудничество
ЕБВР предвижда донорско финансиране на техническо сътрудничество (ТС) за
Проекта и за Дружеството, както следва:




ТС, което обхваща следните дейности: (1) технически и оперативен преглед
на Проекта; (2) анализ на основните договори; (3) финансово моделиране и
анализ; (4) надлежна екологична и социална оценка и анализ на
несъответствията; (5) анализ на снабдяването и (6) потвърждение относно
съответствието на Проекта с Рамката на ЕБВР за преход към зелена
икономика (Green Economy Transition, GET). Това техническо
сътрудничество ще бъде финансирано със средства на ЕБВР от програма
Sustainable Infrastructure Advisory .
ТС за изготвяне на диагностичен анализ на Дружеството и за разработване
на програма за подобряване на неговите финансови и оперативни
показатели, насочена към укрепване на операциите на Дружеството и към
повишаване на неговата дългосрочна кредитоспособност. Това техническо
сътрудничество ще бъде финансирано от Оперативна програма „Околна
среда 2014–2020 г.“.
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Данни за контакт с Дружеството
Мариян Николов
vik_sm@abv.bg
+359 301 625 98
+359 301 626 29
https://www.vik-smolyan.com/
ул. „П.Р. Славейков“ № 2, 4700 Смолян, България

Делови възможности
За делови възможности, доставки и поръчки, трябва да се свържете с клиента
За проекти в публичния сектор, посетете EBRD Procurement (Доставки и поръчки
на ЕБВР): Тел: +44 20 7338 6794
ел. поща: procurement@ebrd.com

Общи запитвания
Запитвания за проекти на ЕБВР, които не са свързани с доставки и поръчки:
Тел.: +44 20 7338 7168;
ел. поща: projectenquiries@ebrd.com

Политика за публична информация (ППИ)
ППИ определя как ЕБВР оповестява информация и се консултира със
заинтересованите страни, така че да съдейства за по-добра информираност и
разбиране на нейните стратегии, политики и операции. Моля, посетете
страницата Public Information Policy (Политика за публична информация) по-долу,
за да откриете как да поискате Доклад на Съвета на директорите за публичния
сектор.
Текст на ППИ

Механизъм за жалби по проекти (МЖП)
Механизмът за подаване на жалби по проекти (Project Complaint Mechanism,
МЖП) е механизмът за отчетност на ЕБВР. Той предоставя възможност за
независим преглед на жалбите, внесени от лица и организации по отношение на
финансирани от ЕБВР проекти, за които се твърди, че са причинили или е
вероятно да причинят вреди на околната среда и/или социални вреди.
Моля, посетете страницата Project Complaint Mechanism (Механизъм за жалби
по проекти), за да намерите информация за това как да бъде подадена жалба.
Длъжностното лице за МЖП (pcm@ebrd.com) е на разположение да отговори на
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всякакви въпроси, които може да имате по отношение на подаването на жалба и
критериите за регистрация и допустимост, в съответствие с Процедурните
правила на МЖП.
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